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• Цели на проекта ЛАЙФ СВОБОДНИ РИБИ 
• Партньори:  Дирекция на Природен Парк Русенски Лом 

• Главната цел на проекта е подобряването на природозащитното състояние на 6 
застрашени и защитени малки реофилни вида риби и 1 вид мекотело в избрани участъци 
на реки в Натура 2000 зони от басейна на р. Дунав в България 

 

• 1. Да се подобри надлъжната свързаност, да се намали фрагментацията на реките и да се 
подобрят местообитанията в избрани речни участъци, за да се подпомогне миграцията на 
целевите видове и свързаността на популациите.  

• 2. Подсилване на популациите на целевите видове чрез зарибяване 

• 3. Изграждане на капацитет и привличане на институции и други заинтересовани за 
разглеждането на проблемите за надлъжната свързаност на реките и планиране на 
национални мерки 

• 4. Изграждане на обществено съзнание и осъществяване на връзка с местни групи от 
проектната територия, за да се осигури подкрепа за опазването на целевите видове.  
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Избраните подходи за възстановяване на 
популациите: 
• Директно възстановяване в места, от които тези риби са 

изчезнали в близкото минало (зарибяване) и има пречки за 
естественото им възстановяване; 

• Подобряване условията на средата на видове, които и сега 
се срещат в целевите реки, но срещат ограничения:  
– премахване на миграционни бариери 

– създаване на места за хранене и размножаване 

– подобряване качеството на водата. 
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• Подбор на видовете обект на 
възстановяване 

– От гледна точка на защитената зона 

– От гледна точка на опазването националната 
популация на вида 
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Избраните видове: 

• Кротушки 

• Щипоци 

• Главоч 

• Горчивка 

• Мида 
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Балканска кротушка 

(Romanogobio kessleri) 
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Малка кротушка 

(Romanogobio uranoscopus) 
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Балкански щипок 
(Sabanejewia balcanica) 

7 



            
IV-то обучение за повишаване капацитета на служителите, ангажирани с 

опазване на защитените територии в България 
гр. Трявна, 30.05 - 03.06.2016 г.      

Проект „За Балкана и хората“ 

            

Проект „Опазване и възстановяване на Натура 2000 реофилни видове риби и техните миграционни 
пътища в ключови защитени зони в България“ LIFE12 NAT/BG/001011 
 

Главоч 
(Cottus gobio) 
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Горчивка 
(Rhodeus amarus) 
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Речна мида 
(Unio crassus) 
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Голям щипок 
(Cobitis elongata) 
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Белопера кротушка 
(Romanogobio vladykovi) 
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Черна мряна 
(Barbus meridionalis) 
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Проучване на изходните популации 
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изследвани речни участъци 

дължина [km] 

от тях в натура 

зони [km]    /% NATURA2000 

Видбол 34 km 34 km 100% Видбол BG0000498 

Арчар 38 km 9 km 24% 

Въртопски дол BG0000518 

Западна Ст. планина и предбалкана 

BG0001040 

Лом 66 km 66 km 100% 

Река Лом BG0000503 

Западна Ст. планина и предбалкана 

BG0001040 

Цибрица 56 km 23 km 41% 
Цибрица BG0000509 

Цибър BG0000199 

Янтра + Росица 81 km 81 km 100% 
Река Янтра BG0000610 

Река Росица BG0000609 

Видима 45 km 45 km 100% Видима BG0000618 

Белица 17 km 17 km 100% Река Белица BG0000281 

Веселина 48 km 9 km 19% Златишка река BG0000280 

Стара река 71 km 68 km 96% 

Стара река BG0000279 

Твърдишка планина BG0000211 

Котленска планина BG0000117 

Черни Лом 4 km 4 km 100% Ломовете BG0000608 

460 km 356 km 

• Река Лом  

• Река Арчар  

• Река Цибрица  

• Река Видбол  

• Река Янтра и притоците й Росица, 
Видима, Белица, Веселина, Стара 
река, Карадере и др. 

• Река Осъм  

• Река Вит  

• Река Ботуня  

• Река Войнишка  
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РЕЗУЛТАТИ  
 

Общо уловени 26,499 риби от над 30 
вида, от тях само 43 екз. малка 
кротушка и 64 екз. балканска 
кротушка,101 главоча, 2303 
балкански щипок, 3957 горчивки 



            
IV-то обучение за повишаване капацитета на служителите, ангажирани с 

опазване на защитените територии в България 
гр. Трявна, 30.05 - 03.06.2016 г.      

Проект „За Балкана и хората“ 

            

Проект „Опазване и възстановяване на Натура 2000 реофилни видове риби и техните 
миграционни пътища в ключови защитени зони в България“ LIFE12 NAT/BG/001011 
 

15 

Резултати от проучването на главоча  
 

По време на проучванията са уловени 101 
екземпляра от общо над 2000 риби, като 
установената средна численост на главоча в 
изследваната територия е 9.3 екз./100 кв.м 
водна площ, като минималната е 3.1 екз на 
100кв. м, а максималната е 19.8 екз/100кв.м 
при река Карадере над Боринци, което 
съотнесено към обследваната площ дава 
минимална численост на тази изолирана 
популация от около 15 000 екземпляра.  
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Локализирани бяха всички граници на разпространението на главоча и се 
установи, че популацията доказано обитава речен участък с дължина 
около 15 км, като при прецизирането на терен границите може да се 
разширят с още максимум 5 км (около 30%), но това няма да се отрази 
пропорционално на установената численост, тъй като популациите в тези 
участъци , ако изобщо съществуват, ще са с ниска численост.  Водната 
площ на реките, които обитава се изчислява на около 16 хектара, която 
е сметната спрямо измерванията на мократа ширина на реката на всеки 
от обследваните участъци. 
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Пробонабиране 
в Русенски Лом 
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Проучване на условията  на средата, при които 
живеят изходните популации 
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Избраните потенциални места, в които да 
бъдат възстановявани популациите: 

• Природен Парк „РусенскиЛом“ 

• Природен Парк „Българка“ 
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Русенски Лом 
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Благодаря за 
вниманието! 


